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Sapere's Poets Room.
Sannecke Stigter.

Poets Room' Zo noemt de schilder Horacio Saperede combinatie van een serie
stoelen, die hij heeft opgedragen aan verschillende dichters. O de ijzeren stoelen
kan niet worden plaatsgenomen. pZa zijn bezet met bijvoorbeeld houten
kroontjespennen, die agressief uit de zitting omhoog steken. 'Ecrire' staat er op de
rugleuning van de stoel geschreven, die is opgedragen aan de dichter Artaud . Op de
zitting van een andere stoelligt een steen, die is verpakt met een lint van lood, met op
. de rugleuning het woord "Corazon". Uit de titel blijkt dat deze stoel is opgedragen aan
Mishima.
Het gebruik van symbolen verleidt de toeschouwer tot het zoeken naar betekenis.
Dat is kenmerkend voor zowel de expressieve schilderijen als het driedimensionale
werk van Saperewaarin dezelfde symbolen terugkeren. De stoel waarop drie flessen
staan, met glazen buisjes waar een kronkelende lijn op is geschilderd, toont symbolen
die typerend zijn voor Sapere's beeldtaal. De kronkelende lijn is een gegeven dat in
veel van zijn schilderijen voorkomt, bijvoorbeeld als verlengstuk van een bloem of
een blad. Het is een natuurlijk element dat contrasteert met de gecultiveerde wereld
van de rigide stedenbouw of de strenge vormen van bijvoorbeeld een stoel. Inde fles
zouden de slangetjes gedachtenkronkels kunnen verbeelden. een 'boodschap', zoals
op de rugleuning van deze stoel staat.
Opde bejbehorende voorstudies van destoelen en op de schilde rijen die bij het
thema van de Poets Room' horen, komen meer elementen voor die Sapere's
schilderkunstige schrift kenmerken. Zo bevindt zich het steeds terugkerende halve
gezicht. 'de halve poëet', temidden van elementen als stoelen en flessenDe symbolen
zijn hier binnen het kader van het schilderij gerangschikt, maar in de PoetsRoom' is
de dichterlijke ruimte van het doek getransformeerd tot een driedimensionale ruimte,
waardoor de toeschouwer wezenl ijk met Sapere's beeldtaal in aanraking komt. De
combinatie van de schilderijen en de stoelen zorgt ervoor dat de toeschouwer zich
letterlijk in de mysterieuze beeldwereld van Sapere kan wanen, die geladen is met
poëzie, kunst der kunsten.
Eigenlijk is een uitgebreide analyse van Sapere's Poets Room' overbodig. want
dat zou de vrije associatie van de beschouwer in de weg staan, terwijl dat zo belangrijk
ist voor het ervaren van een poetische uiting. Men dient Sapere's Poet Room'
eenvoudig te botreden.
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